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Ledelsesberetning for perioden 01.01.‐30.06.2015

teføljen, således at selskabets kundeportefølje nu
i stigende grad er spredt over hele landet

Forretningsmodel.
Selskabets forretningsmodel bygger på salg af
privatforsikringer i et tæt samarbejde med en
række selskaber og organisationer, hvor forsik‐
ringsprodukter naturligt supplerer og understøt‐
ter partnernes primære produkter eller ydelser
overfor privatkunder. Selskabet tilbyder at levere
forsikringsprodukter som ”white label”, hvor
partnernes navn og varemærke går igen i leve‐
rancen af forsikringsprodukter overfor kunderne.
Selskabet sælger dog også privatforsikringer i
eget navn til de privatkunder, der henvender sig
direkte til selskabet. Selskabet er repræsenteret
på ForsikringsGuiden, og dette genererer en del
henvendelser direkte, ligesom referencer fra ek‐
sisterende kunder medfører direkte henvendelse.
Selskabet er således risikobærer på forsikrings‐
produkterne og leverer administration på mere
komplekse problemstillinger, samt skadebehand‐
ling, hvorimod partnerne kan vælge at forestå
salg og service overfor kunderne i eget navn eller
i NEM Forsikrings navn. På privatforsikringsmar‐
kedet sælges tillige forsikringer som en ren online
løsning gennem et forsikringsagentur under nav‐
net NEXT Forsikring. NEXT Forsikring er et joint
venture med et IT‐selskab, og målet er at udvikle
billige privatforsikringsprodukter til selvbetjening
on‐line. NEM Forsikring har desuden egne er‐
hvervsassurandører, som sælger erhvervsforsik‐
ringer i NEM Forsikrings navn.

Præmieindtægterne.
Præmieindtægterne viser en fremgang på 4,5% i
forhold til samme periode sidste år.
Der er foretaget en justering af tariffen på motor‐
forsikring for at styrke konkurrenceevnen på de
mest attraktive segmenter. Dette har dog med‐
ført en mindre prisstigning på de yngre alders‐
grupper, men generelt er alderspåvirkningen ble‐
vet meget mere fintmasket ‐ på basis af analyser
af historiske data. For øvrige produkter er pris‐
sætning holdt uforandret.
Der er som nævnt sket en tilfredsstillende stig‐
ning i tilgangen af ny forretning i første halvår.
Salget har været jævnt gennem hele halvåret,
men påvirkningen på omsætningstallene kommer
med ca. 3 måneders forsinkelse, hvorfor kun en
del af salget viser sig i den realiserede omsæt‐
ning.
Bruttopræmieindtægter for
produktgrupper
Privatforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervs‐ og landbrugsforsikring
Motorforsikring

28.525 27.705
10.794 10.583
8.812 8.628
26.221 24.213

I alt

74.352 71.129

2015

2014

Skadeudgifterne.
Bruttoskadeprocenten har været høj ‐ og væsent‐
ligt over det budgetterede niveau.
På erhverv har selskabet været ramt af et par
større skader, som væsentligt har påvirket brut‐
toskadeprocenten. Der er dog ikke omstændig‐
heder i de enkelte skader, som indikerer andet
end tilfældigt forekommende skader, idet ska‐
derne er indtruffet på kundeforhold med et læn‐
gere kundeforløb.
Resultaterne på porteføljen af private ulykkesfor‐
sikringer har svinget meget over de senere år,
men udviser også i 2015 et utilfredsstillende re‐
sultat.

Periodens resultat.
Periodens resultat blev et overskud på 1.168 t.kr.
Erstatningsudgifterne brutto er højere end for‐
ventet, idet selskabet er blevet ramt af flere
brandskader end forventet, ligesom udviklingen
på ulykkesforsikring medfører større udgifter end
forventet. Der er en tilgang af ny forretning, som
ligger over budgettet, og erhvervelsesomkostnin‐
gerne herved medfører en udgift, der ligger over
budget, samtidig med at effekten på omsætnin‐
gen tidsmæssigt først realiseres senere.
Selskabets væsentligste aktivitetsområder.
Selskabets væsentligste aktivitetsområde er for‐
sikringsvirksomhed. Selskabet har en mindre om‐
sætning i formidling af tilstandsrapporter som
følge af det samarbejde, selskabet har med ejen‐
domsmæglere og bygningssagkyndige. Det pri‐
mære kundesegment er private forsikringskunder
samt erhvervsvirksomheder. Selskabet har stadig
den primære kundeportefølje i Jylland og på Fyn.
Som følge af udbygningen af salgskanalerne og
partnerskaber sker der en spredning af kundepor‐

Skadeprocent for produktgrupper

2015

2014

Privatforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervs‐ og landbrugsforsikring
Motorforsikring

60,5
180,2
99,6
73,0

72,3
97,8
106,8
59,1

87,0

75,8

I alt
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Investeringsvirksomheden.
Investeringsvirksomheden har medført tilfreds‐
stillende afkast på selskabets værdipapirer. Det er
selskabets vurdering, at der er risiko for korrekti‐
oner i markedet, idet incitamentspakker og una‐
turlige lave renter har medført ubalancer i mar‐
kedet. For at opnå en gevinst skal der tages store
investeringsmæssige risici, hvilket selskabet be‐
vidst undgår. Risikoprofilen på investeringsporte‐
føljen holdes derfor lav, og der er i perioden kun
udnyttet en risiko på ca. 40% af den maksimale
fastsatte risikoappetit.

Erhvervelses‐ og administrationsomkostninger‐
ne.
Erhvervelsesomkostningerne er væsentligt højere
end samme periode sidste år som følge af den
øgede salgsaktivitet. Der er et væsentligt forøget
aktivitetsniveau, i særligt 2 relativt nye salgskana‐
ler, som har udløst erhvervelsesomkostninger til
dækning af det opnåede salg. Da der er en forsin‐
kelse på ikrafttræden af denne nye forretning,
som følge af opsigelsesreglerne hos kundernes
nuværende forsikringsselskaber – så udløses der
erhvervelsesomkostninger til provision med et
væsentligt beløb i forhold til den andel af års‐
præmien, som er optjent i halvårsrapporten.
Administrationsomkostningerne er steget betrag‐
teligt i forhold til samme periode sidste år, idet
sidste års tal var påvirket af en ekstraordinær re‐
fusion af udgifter til et IT‐projekt, som måtte op‐
gives. 2015 er og vil modsat være præget af be‐
tydelige omkostninger til implementering af et
andet IT‐system, som vil erstatte selskabets nu‐
værende IT‐løsning. Øvrige administrationsom‐
kostninger er i niveau med det budgetterede.

Produkt‐ og organisationsudviklingen.
Selskabet er i gang med et skift af IT‐systemer for
at være rustet til den øgede konkurrence på både
salgskanaler og produktudvikling, som selskabet
forventer intensiveres i de kommende år.
På trods af det igangværende skifte har selskabet
været i stand til at opbygge og vedligeholde be‐
tydelige kompetencer i mere nøjagtig tarifering
og anvendelse af eksterne data til risikovurdering,
samt til aflastning af manuelle rutiner og funktio‐
ner. Dette har sat selskabet i stand til at indgå
nye samarbejdsaftaler med salgskanaler, samt
udvide og konsolidere kompetencer i automatisk
tarifering og risikoudvælgelse. Online salget gen‐
nem NEXT Forsikring A/S forløber tilfredsstillende
og udviser fortsat en acceptabel rentabilitet. Der
arbejdes intenst med nye tariffaktorer, som vil til‐
lade selskabet at tarifere endnu mere risikobase‐
ret i det kommende IT‐system, ligesom der im‐
plementeres en høj grad af automatisering af ek‐
sisterende manuelle processer. Erfaringer fra de
fuldautomatiserede processer ved onlinesalg
overføres i stigende grad til de øvrige salgskana‐
ler. It‐systemer til overvågning af atypiske skade‐
forløb, samt systemer til profilering og tarifering
ved nytegning vil blive indarbejdet og forventes
at fastholde rentabiliteten i indtegningen af ny
forretning.

Genforsikringen.
Som følge af de indtrufne større brandskader,
som har været dækket af selskabets reassurance‐
kontrakter, så har resultatet af reassuranceafgi‐
velsen medført en netto‐indtægt for selskabet i
halvåret.
Antallet af frekvensskader har nogenlunde samlet
‐ på tværs af produktgrupperne ‐ medført skader i
et omfang som forventet.
Nedenfor er anført selskabets afgivelse af brutto‐
præmie til reassurancebeskyttelse i pct., samt re‐
assuranceandel af bruttoerstatninger i pct. Lige‐
ledes vises nettoresultatet af reassurance.

% af præmie
% af skader
Resultat t.kr.

2015
15,0
28,3
7.924

2014
17,1
16,5
‐1.601

2013
16,7
3,1
‐9.686

2012
30,0
24,4
‐7.645

Selskabets forventede udvikling.
Proceseffektivitet i tarifering, skadehåndtering
samt salgsaktiviteter er et væsentligt fokusområ‐
de, og selskabet har succesfuldt formået at om‐
sætte et forspring indenfor IT‐processer til en
konkurrencefordel, som vil sikre selskabet en for‐
del i det fremtidige marked. Forretningsmodel‐
len, hvor selskabet satser på automatisering og
salg gennem samarbejdspartnere, samt integre‐
ring af forsikringsprodukter i samarbejdspartne‐
res værdikæde, og som white label, har vist sig at
være en levedygtig strategi, som tillader selska‐

Hensættelser.
Det samlede afløbsresultat af skader indtruffet
før regnskabsåret udviser et mindre afløbstab på
1.237 t.kr brutto. Netto efter reassurance udgør
afløbsresultatet en indtægt for selskabet på 1.365
t.kr.
De samlede hensættelser bevæger sig indenfor
normale udsving i de samlede hensættelser, men
privat ulykke udviser som tidligere perioder en
stigning i såvel de afsatte beløb som i antallet af
efteranmeldte skader.
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nævnt i denne rapport, og der har ikke foreligget
usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf.

bet at operere og udvide forretningsomfanget
gennem kompetencer, som afviger fra kerne‐
kompetencer, som præger resten af forsikrings‐
markedet. Selskabets forventer at udvide forret‐
ningsomfanget ‐ også i andet halvår, som følge af
nye salgskanaler.
Risikooplysninger.
Selskabet anvender en risikostyringsstrategi, som
klassificerer alle væsentlige risici i henhold til
sandsynlighed for indtræden og den anslåede
skadepåvirkning, som risikoen repræsenterer.
Selskabet anvender på forsikringsforretningen
reassurance til at overføre den del af de enkelte
risici, som falder udenfor risikoappetitten. Sel‐
skabet anvender en maksimal risikoappetit, som
netto højst må påvirke selskabet økonomisk med
en værdi svarende til ca. 2,5% af selskabets egen‐
kapital. Risiciene overvåges, og der rapporteres
løbende til ledelsen på udviklingen i risiciene.
Risiciene opgøres med et sikkerhedsniveau på
99,5%, hvilket betyder, at de angivne rammer for
risiko kun forventes sprængt af begivenheder,
som indtræffer med mere end 200 års interval.
Inden for markedsrisici har selskabet fastsat en
absolut risikoappetit, som sikrer, at selskabet
maksimalt eksponerer en mindre andel af egen‐
kapitalen mod risikoen på værdipapirmarkedet.
Risikoappetitten på markedsrisici er fastsat såle‐
des, at der altid er reserveret kapital til selskabets
skadesforsikringsdrift og øvrige risici – før en
mindre del af den resterende kapital risikoekspo‐
neres mod markedsrisici. Risikoen for markedsri‐
sici opgøres på basis af et VaR‐begreb med en
sikkerhed på 99,5% sandsynlighed på 12 måne‐
ders sigte.
Implementering af nyt IT‐system udgør en væ‐
sentlig risiko, og der er derfor betydelig ledelses‐
mæssigt fokus på dette projekt – ligesom der lø‐
bende sker en nøje overvågning af fremdrift og
risici i projektet.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsperi‐
odens udløb.
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regn‐
skabsperiodens udløb, der væsentligt påvirker re‐
sultat, eller som er af væsentlig betydning for
vurderingen af selskabets økonomiske stilling.
Usædvanlige forhold.
Regnskabet er ikke, efter ledelsens bedste skøn,
påvirket af usædvanlige forhold, som ikke er
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Hoved‐ og nøgletal

2015

2014

2013

2012

Bruttopræmieindtægter

74.352

71.129

71.570

77.276

Bruttoerstatningsudgifter

64.249

53.498

38.853

48.873

Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto

20.515

10.139

19.370

21.413

7.924

‐1.601

‐9.686

‐7.645

‐3.243

5.461

3.258

‐1.126

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente

4.359

8.868

3.465

3.109

Periodens resultat

1.168

12.123

4.981

1.623

‐1.237

‐5.994

2.959

‐2.189

154.233

138.251

135.057

151.306

31.356

26.465

28.214

38.661

Egenkapital, i alt

114.478

121.603

105.806

95.971

Aktiver, i alt

278.590

269.883

250.360

261.557

Bruttoerstatningsprocent

87,0%

75,8%

54,8%

63,9%

Bruttoomkostningsprocent

27,8%

14,4%

27,3%

28,0%

Combined ratio

104,0%

92,4%

95,7%

101,9%

Operating ratio

104,4%

92,3%

95,4%

101,5%

‐1,6%

‐6,8%

3,5%

‐2,4%

Egenkapitalforrentning i procent

2,0%

21,0%

9,6%

3,4%

Mindstekrav for solvensdækning

27.750

27.750

27.750

26.250

3,8

4,4

3,7

3,5

Resultat af genforsikring
Forsikringsteknisk resultat

Afløbsresultat
Forsikringsmæssige hensættelser, i alt
Forsikringsaktiver, i alt

Relativt afløbsresultat

Solvensdækning
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktion har aflagt halvårsrapport for perioden 01.01.‐30.06.2015. Halvårsrapporten er be‐
handlet og vedtaget dags dato.
Halvårsrapporten er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed og finanstilsynets bekendtgørelser om
finansielle rapporter for forsikringsselskaber m.fl. samt selskabets vedtægter.
Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review.
Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i sel‐
skabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfakto‐
rer, som selskabet påvirkes af.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for‐
svarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af halvårsrapporten retvisende. Halvårsrapporten
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling
samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Skanderborg, den 24. august 2015

Direktion :

Carsten Møller Pedersen
Bestyrelse:

Martin Baltser
Formand

Niels Rasmussen
Næstformand

Peter Møller

Bo Juncher Nielsen
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Resultatopgørelse for perioden 01.01.‐30.06.2015
Halvårs‐
rapport
2014

FORSIKRINGSVIRKSOMHED:

2

3

4
5
6

Præmieindtægter:
Bruttopræmier .........................................................................................
Afgivne forsikringspræmier ......................................................................
Ændring i præmiehensættelser ................................................................
Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser............................

82.340
‐12.344
‐7.988
69

73.513
‐12.578
‐2.384
143

Præmieindtægter f.e.r., i alt ....................................................................

62.077

58.694

Forsikringsteknisk rente ............................................................................

‐292

114

Udbetalte erstatninger .............................................................................
Modtaget genforsikringsdækning ............................................................
Ændring i erstatningshensættelser ..........................................................
Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser .....................

‐54.302
11.719
‐9.947
6.465

‐63.885
21.358
10.387
‐12.534

Erstatningsudgifter f.e.r., i alt ...................................................................

‐46.065

‐44.674

Bonus og præmierabatter.........................................................................

‐463

‐544

Forsikringsmæssige driftsomkostninger:
Erhvervelsesomkostninger........................................................................
Administrationsomkostninger .................................................................
Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber .......................

‐9.026
‐11.489
2.015

‐5.420
‐4.719
2.010

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt...................................

‐18.500

‐8.129

Forsikringsteknisk resultat ......................................................................

‐3.243

5.461

Investeringsafkast:
Indtægter fra associerede virksomheder .................................................
Renteindtægter og udbytter m.v. ............................................................
Kursreguleringer. ......................................................................................
Renteudgifter ...........................................................................................
Administrationsomkostninger i f.m. investeringsvirksomhed .................

‐59
1.028
3.561
‐1
‐462

112
1.345
7.962
‐14
‐423

Investeringsafkast, i alt .............................................................................
Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser ....................................

4.067
292

8.982
‐114

Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente ..................................

4.359

8.868

Andre indtægter........................................................................................
Andre omkostninger .................................................................................

6.212
‐5.798

5.313
‐5.071

Resultat før skat ......................................................................................

1.530

14.571

Skat ...........................................................................................................

‐362

‐2.448

Periodens resultat ...................................................................................

1.168

12.123

Anden totalindkomst ...............................................................................

0

0

Periodens totalindkomst .........................................................................

1.168

12.123

INVESTERINGSVIRKSOMHED:

7
8
9

10
11

12

‐8‐

Balance pr. 30.06.2015
Note

31.12.14
AKTIVER

13

14

15

16

17

18

Immaterielle aktiver:
Licensrettigheder ......................................................................................

8.001

3.110

Immaterielle aktiver, i alt ........................................................................

8.001

3.110

Materielle aktiver:
Driftsmidler. ..............................................................................................

648

584

Materielle aktiver, i alt ............................................................................

648

584

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder:
Kapitalandele i associerede virksomheder ..............................................
Udlån til associerede virksomheder .........................................................

663
795

722
795

Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt ................

1.458

1.517

Andre finansielle investeringsaktiver:
Kapitalandele ...........................................................................................
Investeringsforeningsandele.....................................................................
Obligationer .............................................................................................
Andre udlån...............................................................................................
Indlån i kreditinstitutter ...........................................................................

57.636
10.065
125.071
250
2.539

46.578
8.854
132.155
250
2.539

Andre finansielle investeringsaktiver, i alt ...............................................

195.561

190.376

Investeringsaktiver, i alt ..........................................................................

197.019

191.893

Tilgodehavender:
Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter:
Genforsikringsandele af præmiehensættelser .........................................
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser ....................................

1.435
29.921

0
23.457

Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt .......

31.356

23.457

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter:
Tilgodehavender hos forsikringstagere ....................................................

4.892

2.159

Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt ...

4.892

2.159

Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder ........................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

4.713
2.411

2.477
4.384

Tilgodehavender, i alt ..............................................................................

43.372

32.477

Andre aktiver:
Udskudte skatteaktiver ............................................................................
Likvide beholdninger .................................................................................

54
28.131

51
40.680

Andre aktiver, i alt ...................................................................................

28.185

40.731

Periodeafgrænsningsposter:
Tilgodehavende renter..............................................................................
Andre periodeafgrænsningsposter ..........................................................

120
1.245

431
1.491

Periodeafgrænsningsposter, i alt ............................................................

1.365

1.922

AKTIVER I ALT ...........................................................................................

278.590

270.717
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31.12.14

Note
PASSIVER

19

17

17

1
20
21

Egenkapital:
Reserver:
Aktiekapital ..............................................................................................

100.000

100.000

Foreslået udbytte ......................................................................................
Overført overskud .....................................................................................

0
14.478

10.000
13.310

Egenkapital, i alt ......................................................................................

114.478

123.310

Hensættelser til forsikringskontrakter:
Præmiehensættelser ................................................................................
Erstatningshensættelser ..........................................................................
Hensættelse til bonus og præmierabatter ..............................................

64.136
89.347
750

56.147
78.700
410

Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt ...........................................

154.233

135.257

Andre hensættelser:
Udskudte skatteforpligtelser ....................................................................

0

0

Andre hensættelser, i alt .........................................................................

0

0

Gæld:
Aktuelle skatteforpligtelser.......................................................................
Anden gæld ...............................................................................................

155
9.724

2.329
9.821

Gæld, i alt .................................................................................................

9.879

12.150

PASSIVER I ALT..........................................................................................

278.590

270.717

Regnskabspraksis
Pantsætninger og kautionsforpligtigelser
Følsomhedsoplysninger
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Egenkapitalopgørelse

Aktiekapital

Foreslået
udbytte

Overført
resultat

I alt

Saldo pr. 01.01.2014 ................................................

100.000

0

9.480

109.480

Årets totalindkomst 2014 .......................................

0

10.000

3.830

13.830

Saldo pr. 01.01.2015 ................................................

100.000

10.000

13.310

123.310

Udbetalt udbytte 2015 ............................................
Periodens totalindkomst 2015 ................................

0
0

‐10.000
0

0
1.168

‐10.000
1.168

Saldo pr. 30.06.2015 ................................................

100.000

0

14.478

114.478
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Noter
kontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt
før perioderegnskabets afslutning. Bruttopræmier
opføres med fradrag af ristornerede præmiebe‐
løb, bonus og præmierabatter, der ydes forsik‐
ringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt
eksklusive afgifter til offentlige myndigheder op‐
krævet sammen med præmierne.

Note 1 Regnskabspraksis

Generelt
Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstem‐
melse med lov om finansiel virksomhed, herunder
den af Finanstilsynet gældende bekendtgørelse
om finansielle rapporter for forsikringsselskaber
og tværgående pensionskasser.

Forsikringsteknisk rente er opgjort som et bereg‐
net afkast af regnskabsperiodens gennemsnitlige
forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rente
er anvendt den effektive gennemsnitsobligations‐
rente før beskatning af samtlige obligationer med
en restløbetid på under 3 år (for 2015 beregnet til
‐0,25 %).

Et aktiv indregnes i balancen når det er sandsyn‐
ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden og aktivets værdi kan måles pålide‐
ligt.
En forpligtelse indregnes i balancen når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i
regnskabsperioden er betalt for forsikringsskader,
reguleret for ændring i erstatningshensættelser
med fradrag af genforsikringsandele.

Ved indtegning og måling på aktiver og forpligtel‐
ser er der taget hensyn til oplysninger, der frem‐
kommer efter balancedagen, men inden regnska‐
bet udarbejdes, hvis – og kun hvis – oplysningerne
bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået
senest på balancedagen.

Posten ”Udbetalte erstatninger” omfatter interne
og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering
af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begræns‐
ning af indtrufne skader samt øvrige direkte og in‐
direkte omkostninger forbundet med behandlin‐
gen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger
opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget
som følge af virksomhedens overtagelse af forsik‐
rede værdier eller indtræden i forsikredes ret‐
tigheder ved erstatningernes udbetaling.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med at de indtjenes, mens omkostninger indreg‐
nes med de beløb, der kan henføres til regnskabs‐
perioden. Værdiregulering af finansielle aktiver og
forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen, med‐
mindre andet er anført nedenfor. Ved første ind‐
regning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi
svarende til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt
regnskabspost nedenfor.

Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. om‐
fatter de omkostninger, som er forbundet med at
erhverve og administrere selskabets bestand af
forsikringskontrakter, herunder den hertil svaren‐
de andel af personaleomkostninger, provisioner,
markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til
lokaler, kontorartikler og kontorhold samt af‐ og
nedskrivninger på materielle og immaterielle akti‐
ver.
Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkost‐
ninger, der kan henføres til erhvervelse og forny‐
else af bestanden af forsikringskontrakter, opføres
under posten ”Erhvervelsesomkostninger”.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for‐
hold til sidste år.
Halvårsrapporten er aflagt i danske kroner og alle
regnskabstal er i hele tusinder.

Resultatopgørelsen
Bonus og præmierabatter indeholder de beløb,
der er tilbagebetalt eller skal tilbagebetales til for‐
sikringstagere, når størrelsen af tilbagebetalingen
fastlægges på grundlag af bl.a. skadesforløbet på
den enkelte forsikringskontrakt eller bestand af
forsikringskontrakter ud fra kriterier der er fastlagt
for forsikringsperiodens begyndelse eller ved for‐

Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier
reguleret for afgivne genforsikringspræmier og
forskydning i præmiehensættelser.
Posten ”Bruttopræmier” omfatter beløb, selska‐
bet i regnskabsperioden har modtaget eller har
fået til gode for direkte og indirekte forsikrings‐
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Noter
Andre finansielle investeringsaktiver
Som indregningskriterium anvendes afviklingsda‐
gen. Børsnoterede obligationer, investeringsfor‐
eningsandele og kapitalandele måles til dagsværdi
ud fra lukkekursen på balancedagen. Lukkekursen
defineres som den senest betalte kurs inden han‐
delssystemets lukning. Dog opgøres dagsværdien
af udtrukne børsnoterede obligationer som nu‐
tidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs
pari).

sikringskontraktens tegning med fradrag af gen‐
forsikringsandele.
Indtægter fra associerede virksomheder omfatter
den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i
de associerede virksomheder.
Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter
og rentelignende indtægter af obligationer, andre
værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender.
Endvidere opføres udbytter af kapitalandele under
denne post, medmindre beløbene henhører under
posten ”Indtægter fra associerede virksomheder”.

Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi.
Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdian‐
sættelsesteknik, der har til formål at fastlægge
den transaktionspris, som ville fremkomme i en
handel på balancedagen mellem uafhængige par‐
ter, der anlægger normale forretningsmæssige be‐
tragtninger.

Kursreguleringer omfatter den samlede værdire‐
gulering, herunder valutakursregulering, samt net‐
togevinster og nettotab ved salg af aktiver, der
henhører under gruppen af investeringsaktiver i
balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer
vedrørende associerede virksomheder.

Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis
svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser.
Af det samlede investeringsafkast overføres en
beregnet andel til forsikringsdriften på ‐0,25 %.

Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvan‐
ligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.

Andre indtægter og andre omkostninger indehol‐
der henholdsvis indtægter og udgifter ved formid‐
ling af tilstandsrapporter og energimærke for salg
af private ejendomme.

Tilgodehavender hos genforsikringsselskaber ved‐
rørende genforsikringsselskabers andel af præmie‐
og erstatningshensættelserne opgøres med ud‐
gangspunkt i indgåede kontrakter.

Skat. Da der først kan udarbejdes en konkret skat‐
teberegning når hele regnskabsåret er forløbet, er
skat af periodens resultat skønsmæssigt beregnet
og ført i resultatopgørelsen til 24,5 % af det opnå‐
ede skattepligtige resultat før skat.

Præmiehensættelser opgøres som summen af de
beløb, som selskabet inden for hver bestand af
forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste
skøn må forventes at skulle betale i anledning af
forsikringsbegivenheder, som må forventes at fin‐
de sted efter balancedagen, og som er dækket af
de forsikringskontrakter, selskabet har indgået.

Balancen
Licensrettigheder måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foreta‐
ges lineært over 5 år fra ibrugtagningstidspunktet.

Præmiehensættelserne udgør mindst summen for
hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker
samme risici, af den for hver enkelt forsikringskon‐
trakt beregnede andel af bruttopræmien, der sva‐
rer til den del af forsikringsperioden, der forløber
efter balancedagen.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af ak‐
kumulerede afskrivninger. Driftsmidlerne afskrives
lineært på grundlag af kostprisen baseret på en
brugstid på 5 år.

Direkte og indirekte omkostninger, der efter bed‐
ste skøn skal afholdes efter balancedagen i forbin‐
delse med administration og skadebehandling af
de indgåede forsikringskontrakter, vurderes at
være indeholdt i præmiehensættelserne. Såfremt
dette ikke vurderes at være tilfældet hensættes

Kapitalandele i associerede virksomheder måles
til selskabets andel af de associerede virksomhe‐
ders regnskabsmæssige egenkapital (indre værdi)
ifølge den seneste aflagte årsrapport.
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Noter
Skat
Der er i halvårsrapporten afsat en skønsmæssig
beregnet skat af periodens resultat. Da der først
kan udarbejdes en konkret skatteberegning når
regnskabsåret er udløbet er der kun foretaget re‐
gulering af udskudt skat pr. 30.06.2015 med skat‐
teværdien af periodens skattepligtige resultat før
skat. I åbningsbalancen blev aktuel og hensættelse
til udskudt skat afsat efter følgende regnskabs‐
praksis:

yderligere beløb til dækning af disse omkostnin‐
ger.
Baseret på et væsentlighedsskøn foretages der ik‐
ke diskontering af præmiehensættelserne.
Erstatningshensættelser opgøres som summen af
de beløb, som selskabet efter bedste skøn må for‐
ventes at skulle betale i anledning af forsikrings‐
begivenheder, som har fundet sted indtil balance‐
dagen ud over de beløb, som allerede er betalt i
anledning af sådanne begivenheder.

”Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidlige‐
re regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt,
indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er
betalt, større end den aktuelle skat for regnskabs‐
året og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen
som et aktiv.

Erstatningshensættelserne opgøres som summen
af de forventede erstatningsbeløb og omkostnin‐
ger efter:
1) en sag‐for‐sag vurdering af anmeldte forsik‐

ringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte
forsikringsbegivenheder,
2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt op‐
lyste forsikringsbegivenheder, der har været gen‐
stand for sag‐for‐sag vurdering,
3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsik‐
ringsbegivenheder, der ikke har været genstand
for sag‐for‐sag vurdering, og
4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegi‐
venheder, som er indtruffet inden balancedagen,
men som er uanmeldte på tidspunktet for halvårs‐
rapportens udarbejdelse.

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 23,5 %
af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs‐
mæssige og skattemæssige værdier bortset fra
midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelses‐
tidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som
hverken påvirker resultat eller den skattepligtige
indkomst.

Erstatningshensættelserne indeholder endvidere
de beløb, som selskabet efter bedste skøn må for‐
ventes at skulle afholde til direkte og indirekte
omkostninger i forbindelse med afviklingen af er‐
statningsforpligtelserne.

Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer
til den nominelle værdi.

Er den midlertidige forskel negativ, og er det sand‐
synligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe
den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatte‐
aktiv”.

Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er
der taget hensyn til de indtægter og omkostninger
i forbindelse med overtagelse og realisation af ak‐
tiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til
ved erstatningernes udbetaling. Generelt måles
erstatningshensættelserne til diskonteret værdi.
De fremtidige udbetalinger af erstatningshensæt‐
telser tilbagediskonteres med nulkuponrente‐
struktur fastsat af Finanstilsynet.
Hensættelser til bonus og præmierabatter er den
nettoomkostning selskabet, efter bedste skøn, vil
skulle udrede til de forsikringskunder, der er om‐
fattet af selskabets bonuskunde ordning.
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Noter

Note 2

Bruttopræmier:
Præmier direkte forretning, i alt ..............................................................
Arbejdsskade (afgivet præmie) ................................................................
Præmier indirekte forretning ...................................................................

Note 3

Udbetalte erstatninger:
Betalte erstatninger direkte forretning ...................................................
Opgørelse af skader .................................................................................
Direkte/indirekte skadebehandlingsomkostninger .................................
Afløbsresultat vedrørende skader sket før 01.01.2014:
Udbetalte erstatninger .............................................................................
Erstatningshensættelse pr. 30.06.2014....................................................
Erstatningshensættelse pr. 01.01.2014....................................................
Afløbsresultat, brutto ...............................................................................
Genforsikringsandel heraf ........................................................................
Afløbsresultat, f.e.r. .................................................................................

Note 4

Erhvervelsesomkostninger:
Gage og provisioner .................................................................................
Andre erhvervselsesomkostninger ..........................................................
‐ Indgået provision m.v. ............................................................................

Note 5

Administrationsomkostninger:
Administrationsomkostninger ..................................................................
Afskrivninger m.v. .....................................................................................
Skadebehandlingsomkostninger overført til erstatningsudgifter ...........

Note 6

Note 7

Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber:
Modtaget provisioner ..............................................................................
Modtaget gevinstandele...........................................................................

Renteindtægter og udbytter m.v.:
Renter af indestående i pengeinstitutter .................................................
Renter af kapitalindeståender ..................................................................
Renter af obligationer ..............................................................................
Renter af udlån .........................................................................................
Aktieudbytte .............................................................................................
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2015

2014

85.772
‐3.432
82.340
0
82.340

76.888
‐3.375
73.513
0
73.513

‐48.486
152
‐1.030
‐4.938
‐54.302

‐56.967
‐1.358
‐5.560
‐63.885

‐23.694
‐56.243
‐79.937
78.700
‐1.237
2.602
1.365

‐34.927
‐58.681
‐93.608
87.614
‐5.994
1.186
‐4.808

‐8.411
‐912
‐9.323
297
‐9.026

‐4.856
‐836
‐5.692
272
‐5.420

‐16.254
‐173
‐16.427
4.938
‐11.489

‐9.654
‐625
‐10.279
5.560
‐4.719

2.015
0
2.015

2.065
‐55
2.010

43
0
698
10
277
1.028

55
0
672
22
596
1.345

Noter

Note 8

Note 9

Kursreguleringer:
Kapitalandele ............................................................................................
Investeringsforeningsandele ...................................................................
Obligationer .............................................................................................
Valutareguleringer ...................................................................................

Renteudgifter:
Banklån ....................................................................................................
Øvrige ......................................................................................................

Note 10 Andre indtægter:
Salg af tilstandsrapporter og energimærker ...........................................

Note 11 Andre udgifter:
Udgifter til byggesyn m.v. ........................................................................

Note 12 Skat:
Aktuel skat ...............................................................................................
Regulering af udskudte skatteaktiver .......................................................

2015

2014

2.327
1.345
‐111
0
3.561

6.038
1.341
583
0
7.962

‐1
0
‐1

0
‐14
‐14

6.212

5.313

‐5.798
‐5.071

‐365
3
‐362

‐843
‐1.605
‐2.448

31.12.14
Note 13 Licensrettigheder:
Anskaffelsessum pr. 01.01.2015...............................................................
Afgang ......................................................................................................
Tilgang ......................................................................................................
Anskaffelsessum pr. 30.06.2015...............................................................

3.475
0
4.980
8.455

4.643
‐3.829
2.661
3.475

Samlede af‐ og nedskrivninger pr. 01.01.2015.........................................
Tilbageført ved afgang .............................................................................
Afskrivninger ............................................................................................
Samlede af‐ og nedskrivninger pr. 30.06.2015 ........................................

365
0
89
454

1.520
‐1.717
562
365

Bogført værdi pr. 30.06.2015 ...................................................................

8.001

3.110

Note 14 Driftsmidler:
Anskaffelsessum pr. 01.01.2015...............................................................
Afgang ......................................................................................................
Tilgang ......................................................................................................
Anskaffelsessum pr. 30.06.2015...............................................................

2.067
‐255
386
2.198

2.067
‐255
255
2.067

Samlede af‐ og nedskrivninger pr. 01.01.2015.........................................
Tilbageført ved afgang .............................................................................
Afskrivninger ............................................................................................
Samlede af‐ og nedskrivninger pr. 30.06.2015.........................................

1.483
‐54
121
1.550

1.305
‐150
328
1.483

Bogført værdi pr. 30.06.2015 ...................................................................

648

584
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31.12.14
Note 15 Kapitalandele i associerede virksomheder:
Anskaffelsessum pr. 01.01.2015...............................................................
Afgang ......................................................................................................
Tilgang ......................................................................................................
Anskaffelsessum pr. 30.06.2015...............................................................

2.386
0
0
2.386

2.386
0
0
2.386

Samlede op‐ eller nedskrivninger pr. 01.01.2015 ....................................
Periodens resultatandel ...........................................................................
Samlede op‐ eller nedskrivninger pr. 30.06.2015 ....................................

‐1.664
‐59
‐1.723

‐1.660
‐4
‐1.664

Bogført værdi pr. 30.06.2015 ...................................................................

663

722

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig
således:
Ejerandel

Egenkapital
31.12.2014
1.673
513
‐3.813

Årets
resultat
530
‐236
‐4.068

Note 16 Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapi‐
talen eller stemmerettighederne (ts.kr.):
Anskaffelsessum pr. 01.01.2015...............................................................
Tilgang ......................................................................................................
Anskaffelsessum pr. 30.06.2015...............................................................

22.076
0
22.076

22.076
0
22.076

Samlede op‐ eller nedskrivninger pr. 01.01.2015 ....................................
Periodens resultatandel ...........................................................................
Samlede op‐ eller nedskrivninger pr. 30.06.2015 ....................................

22.380
1.993
24.373

12.893
9.487
22.380

Bogført værdi pr. 30.06.2015 ...................................................................

46.449

44.456

Kapitalandele hvori der ejes mere end 5% af selskabskapita‐
len eller stemmerettighederne specificerer sig således:
Regn‐ Selskabs‐
Ejerandel skabsår
kapital
9,9 %
2014
4.300
Forsikringsselskabet Nærsikring A/S .....

Egenkapital
31.12.2014
469.958

Årets
resultat
69.857

Insurance EDP Cooperation A/S ............
Partner Insurance A/S............................
Next Forsikring A/S ................................

32,0 %
25,0 %
46,0 %

Regn‐ Selskabs‐
skabsår
kapital
2014
1.000
2014
500
2014
625

Note 17 Skat:
Aktuelle skattepassiver:
Saldo pr. 01.01.2015 .................................................................................
Betalt skat vedrørende tidligere år ..........................................................
Aktuel skat 2015 .......................................................................................
Betalt acontoskat 2015 .............................................................................
Saldo pr. 30.06.2015 .................................................................................

2.329
0
365
‐2.539
155

134
‐134
2.424
‐95
2.329

Udskudte skattepassiver:
Saldo pr. 01.01.2015 .................................................................................
Periodens regulering af udskudte skattepassiver ....................................
Saldo pr. 30.06.2015 .................................................................................

51
3
54

1.560
‐1.509
51
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Noter

31.12.14
De udskudte skattepassiver omfatter følgende:
Negativ skattepligtig indkomst til fremførsel i kommende år .................
Immaterielle anlægsaktiver .....................................................................
Driftsmidler ...............................................................................................

Note 18 Aktiver i alt:
I henhold til § 167 i lov om finansiel virksomhed er der registreret
aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af de
forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. De registrerede aktiver
udgjorde pr. 30.06.2015 følgende beløb fordelt på aktivtyper:
Kapitalandele ...........................................................................................
Investeringsforeningsandele ....................................................................
Obligationer ..............................................................................................
Likvide beholdninger ................................................................................
Tilgodehavende renter .............................................................................

Note 19 Erstatningshensættelser:
Erstatningshensættelser direkte forretning ............................................
Direkte og indirekte skadeomk. til afvikling af hensættelserne ..............
Diskonteringseffekt .................................................................................

0
‐65
119
54

0
‐78
129
51

11.163
10.065
122.979
19.014
113
163.334

2.098
8.854
128.000
4.994
417
143.363

85.293
4.255
‐201
89.347

75.153
3.784
‐201
78.700

‐272
272
‐6.269
‐15
‐714

‐310
310
‐6.738
‐5
‐902

Note 20 Pantsætninger og kautionsforpligtigelser:
Udover registrerede aktiver omtalt i note 18 har selskabet ikke pant‐
sætninger eller kautionsforpligtigelser pr. 30.06.2015.
Note 21 Følsomhedsoplysninger:
Påvirkning af egenkapital efter følgende hændelse:
Rentestigning på 0,7 pct. point ................................................................
Rentefald på 0,7 pct. point .......................................................................
Aktiekursfald på 12 pct. ............................................................................
Valutakursrisiko (VaR 99,5). .....................................................................
Tab på modparter på 8 pct. ......................................................................

Ovenfor er anført den samlede effekt, som den pågældende hændelse vil have på egenkapitalen
efter beregning af hændelsens samlede indvirkning på aktiver og forpligtelser.
Påvirkningen af de enkelte hændelser i skemaet beregnes ud fra en alt‐andet‐lige betragtning ud
fra halvårsrapportens ultimobalance. Der forudsættes, at de enkelte hændelser indtræder med
øjeblikkelige begivenheder og ikke over tid.
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